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Sant Jordi 2014
Diada de Sant Jordi a Llinars del Vallès
Llinars va viure una Diada de Sant Jordi solejada, on la
plaça dels Països Catalans va aplegar les típiques parades de llibres i roses, a més d’oferir un programa variat
d’activitats lúdiques i culturals. Centenars de llinassencs i
llinassenques es van acostar a la plaça dels Països Catalans
al llarg del dia, en una jornada primaveral que representa cultura, bellesa i amor, tan significativa pels catalans i
catalanes.

Els alumnes de les escoles del municipi també van poder
gaudir de la Diada assistint a la lectura de contes que es va
celebrar al matí, i ja a la tarda van tenir lloc activitats com
el torneig de tennis taula, la ludoteca infantil, la ballada de
Sardanes amb els Lluïsos i el tradicional concert de Sant Jordi,
que cada any ens ofereix la Coral Turó del Vent.
Dins els actes de la Diada, a les 7 de la tarda, a la sala d’actes
de la Biblioteca, va tenir lloc la signatura del manifest de la
taula d’entitats pel dret a decidir. El manifest, que té com objectiu recolzar un referèndum a Catalunya, vol aplegar el màxim nombre de persones i entitats, i està impulsat per l’ANC i
un petit nucli de col·lectius. A Llinars el manifest el van signar
més d’una trentena d’entitats.
Cada any la Diada de Sant Jordi representa un impuls en el
sector editorial i llibreter del nostre país ja que la major part
de les vendes anuals es fan en aquesta data. L’oferta com sempre és molt variada, per a tots els gustos i totes les edats.
El mes d’abril d’enguany ha estat un mes molt vinculat a la
cultura, en el que s’han donat lloc diverses presentacions de
llibres de temàtiques molt variades. El dia 3 es va presentar a
la Biblioteca “Defensors de la terra” de Ramon Gasch i Pou i
Andrés González Castro. I el dia 5 “Golpes de cabestro” de Blas
Valentín Moreno, professor de l’Institut Giola. El dia 9 d’abril la
Gemma Armengol presentava el seu llibre infantil “El dia que
el metro se’ns va empassar”. I un dia després es va celebrar una
bonica trobada amb l’escriptora Blanca Busquets en la qual va
comentar la seva darrera obra “La casa del silenci”.
Per altra banda, i també a la Biblioteca, el dia 8 de maig ha
tingut lloc la presentació de “L’autobús” llibre de viatges domèstics escrit i editat pel col·lectiu Pasta de Full; i el 15 de
maig “Restes i vestigis de la Guerra Civil” d’Oriol Miró i Serra.
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Les Puntaires

L’Agenda de Serveis ha visitat l’espai de trobada d’un grup de
dones del poble que es reuneixen cada dilluns per portar a
terme una tradició antiquíssima al municipi, com és la bella
i delicada artesania de les puntes de coixí.
La Montserrat Codina, una de les puntaires que integren
aquest grup, ens ha parlat d’aquesta tradició.

Montserrat, què són les puntes de coixí?
MC: Es tracta d’una tècnica manual i tradicional molt elaborada que
consisteix a teixir peces delicades com tapets, mocadors, estovalles,
camins de taula, ventalls, pitets de nens petits, etc. Fins i tot es fan
peces de bijuteria com polseres i collarets. En aquest sentit hi ha
hagut una evolució important perquè abans es feien molts enagos,
camises de dormir, combinacions, etc. És a dir, roba interior que s’utilitzava fa anys i que ara ja no es fa servir.
D’on ve aquesta tradició?
La punta de coixí és una tradició molt antiga, no podria datar-la
exactament. Aquí a Llinars jo la recordo des de ben petita. És una tradició que ha anat passant de mares a filles al llarg dels anys, encara
recordo a la meva iaia teixint puntes de coixí!

Són molt cares les peces?
És complicat posar preu a les puntes de coixí, jo no n’he venut mai i
no sabria calcular-ne exactament el preu, però sé que són molt cares
perquè es tracta d’una feina artesana molt delicada que requereix
molta atenció i moltes hores de dedicació.
Pensa que és una tradició que s’està perdent?
Penso que no perquè a les trobades de puntaires que es fan sempre hi
ha moltíssima gent que acudeix fins i tot gent jove. Sí que és veritat
que molta gent jove que s’inicia potser després s’interessen per altres
coses i ho deixen una mica de banda, però almenys existeix la curiositat d’aprendre. I el fet d’avançar cap a teixir altres tipus d’elements
més actuals, com la bijuteria, representa un pas endavant per a que
aquesta tradició perduri.
Quina és la trobada de puntaires més destacada que s’organitza aquí
a Llinars?
La de Festa Major! Es celebra sempre el diumenge de Festa Major
i aquesta darrera ha estat la 21a edició. És una trobada molt important per a nosaltres i a la que assisteixen puntaires de moltes
poblacions de Catalunya. Per altra banda, nosaltres també hem anat
a trobades que es fan a altres poblacions.

Quins materials es necessiten per fer puntes de coixí?
El coixí, els boixets, els fils, els patrons i les agulles.
Quan de temps es triga per tenir una peça acabada?
Depèn de molts factors: la disponibilitat del temps que tingui cadascú, els fils que s’utilitzin, etc. A vegades una peça molt petita
requereix moltes més hores que una més gran perquè presenta més
complicacions. Però en general es necessiten moltes hores per fer una
peça ja que és un treball totalment artesanal.
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2n any de gestió d’Amics
de la Unió a l’Escola
Municipal de Música
Segon curs per a l’Escola Municipal de Música gestionat
pels Amics de la Unió.
Escola
Municipal
de

Aquest curs 2013 – 2014 que està
a punt de finalitzar, ha estat el segon curs per a l’Escola Municipal
de Música d’ençà que Amics de la
Unió en porta la gestió.

Aquesta bona gestió i la nova ubicació de l’escola han fet que
el nombre d’alumnes hagi crescut considerablement.
Amics de la Unió va dissenyar un projecte organitzatiu i pedagògic, amb l’objectiu d’oferir una formació musical adaptada
als plans d’estudis reglats i fomentar entre els alumnes i les
seves famílies l’interès per la música i la cultura en general.

Enguany s’han portat a terme actes tan destacats com el concert benèfic de Santa Cecília i el concert benèfic per la Marató
de TV3, entre d’altres concerts i audicions d’instruments.
Per altra banda, el disc “Mac, Mec, Mic!” editat pel Club Super3 i en el qual hi van participar alumnes de l’Escola Municipal de Música de Llinars del Vallès ha estat un èxit de vendes
i ha assolit el disc d’or. El disc recull cançons originals i tradicionals interpretades pel Mic, els seus amics i un grup de nens
de l’escola.
I del 25 al 29 de juny han organitzat unes colònies musicals
per a estudiants d’instruments entre 6 i 17 anys.

Participació dels alumnes de català de nivell elemental
2 en el concurs de podcast “Contes del món”
Els alumnes de català de nivell elemental 2 de Llinars han
participat en el concurs de podcast “Contes del món” que
organitza COMSOC Comunicació Social, una associació
sense ànim de lucre que des de l’any 2006 impulsa iniciatives multiplataformes (programes de ràdio, documentals,
portals a Internet, concursos, llibres i discs, espectacles, i
tallers) que contribueixen a potenciar moviments socials
com el de la sobirania alimentària i el turisme responsable, i cultures populars de tradició oral.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar a conèixer la infinita
varietat de la cultura popular de tradició oral, la importància
de la paraula i de les històries que expressen la manera de
sentir i pensar de tots pobles.
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El panxacontent i la poció màgica és el títol del conte presentat en dos formats: escrit i àudio. A més, va acompanyat
d’una il·lustració.

L’espai LLETRA MENUDA a Can Lletres
Cada divendres a partir de les cinc de la tarda fins a les vuit
del vespre, l’espai LLETRA MENUDA és el punt de trobada i
relació per a pares i mares, o adults de referència, amb els
seus fills de 0 a 3 anys, on puguin parlar de les inquietuds i
angoixes que sorgeixen a la paternitat i maternitat i així resoldre dubtes entre tots plegats. D’aquesta manera les famílies aprenen i coneixen el saber fer en el desenvolupament,
cura i educació a la petita infància. LLETRA MENUDA també
és un espai on els infants es relacionen entre sí.

I aquest és el seu objectiu principal: oferir a les famílies un espai socialitzador i normalitzat per tal de donar suport i ajudar
a desenvolupar les seves funcions principals.
L’Erika Araya, mare de l’Ona i usuària habitual, ens ha donat la
seva opinió sobre LLETRA MENUDA:
“És un espai necessari per a les famílies amb nens petits en el
qual aprenem moltes coses els uns dels altres, i intercanviem
opinions. A més els menuts es relacionen entre ells, juguen i
comparteixen una estona. Quan sorgeixen dubtes sobre maternitat i criança és molt important comptar amb les opinions
i experiència d’altres pares i mares. Realment, un espai així era
fonamental a Llinars.”
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Alfons Garrido,
un llinassenc apassionat
per la muntanya
Com va ser la teva formació?
Totes les disciplines que ara domino les he après gràcies a altres persones que m’han acompanyat en aquesta aventura de la muntanya.
I per posar-les en pràctica anàvem pujant cims cada vegada amb
més dificultat.
Quins han estat aquests cims?
Després de la primera aventura al Cañón de Añisclo, vaig continuar
formant-me en les diferents disciplines de muntanya i als 29 anys em
vaig federar en aquest esport. M’acompanyava en aquesta aventura
l’Abel Arredondo, i amb ell vam decidir incrementar de mica en mica
el nivell de dificultat i pujar cims, entre d’altres, com el Puigmal, el
Pedraforca, el Mont Perdut o l’Aneto, que és el cim més alt del Pirineu.

L’Agenda de Serveis ha tingut l’oportunitat de parlar amb
l’Alfons Garrido, un veí de Llinars i treballador autònom que
dedica tot el temps que pot a la seva gran afició: la muntanya.
L’Alfons va començar aquesta afició per casualitat quan tenia 27 anys. I durant aquesta entrevista ens ha explicat com
van ser els seus inicis i també ens ha parlat del projecte actual que té en ment.
Alfons, com va començar la teva afició per la muntanya?
Va començar de casualitat. Uns amics em van animar a pujar el
Cañón de Añisclo, a la Vall d’Ordesa del Pirineu Aragonès, i tot i
que al principi vaig pensar que allò seria quelcom impossible de fer,
arribar fins al final va ser una sensació única, meravellosa. Aquell
primer contacte amb la muntanya em va deixar embruixat per complet. Aleshores vaig entendre que la meva relació amb la muntanya
m’acompanyaria sempre.
Poc temps després em vaig assabentar que el centre excursionista
de Llinars participaria a la marxa Matagalls-Montserrat, i de nou
em vaig animar a anar-hi. Aquí va començar la meva relació amb el
centre del qual em vaig fer soci.
Precisament a Montserrat vaig començar fent escalada i ho practicava molt sovint. Quan es tracta de l’alpinisme te n’adones que has
d’aprendre diferents disciplines per aconseguir arribar al cim, per la
qual cosa més endavant també vaig aprendre a esquiar i a escalar
en gel.
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Amb el temps vam fer el salt als Alps! I allò sí que ho veia pràcticament impossible, només veure les muntanyes des de la vall és totalment impressionant. Era l’any 1997, vam decidir pujar un dels cims
més difícils, el Cervino de 4.475 metres, però estava impracticable per
les grans nevades que hi havia hagut aquell any. Vam optar aleshores
per fer el Monterosa per la vessant suïssa, però no ho vam aconseguir per cometre errades de principiants. De totes maneres va ser una
aventura apassionant i inoblidable. L’any següent però, sí que vam
pujar el Cervino, aquella va ser una aventura que recordo com una de
les millors. Aquesta muntanya em té totalment embruixat, enamorat!!
El 1999 vam decidir pujar el Montblanc de 4.810 metres. I a partir de
l’any següent, a través del Centre Excursionista de Parets vam tenir
més contacte amb els Alps, pujant cims com el Gran Paradiso, el Castor, el Breithorn, el Montblanc du Tacul, etc. Aquí vam conèixer el Pep
Torrents i des d’aleshores sempre m’ha acompanyat en les expedicions.

L’Any 2004 vam fer el gran salt cap als Andes, allà vam pujar l’Aconcagua, un cim de 6.962 metres. Allà dalt l’aparell psicomotriu no
funciona igual, la pressió de l’aire és molt menor i els moviments
són molt lents, per això l’arribada al cim va ser espectacular i molt
emotiva per a nosaltres. Per altra banda, el Centre Excursionista de
Llinars celebrava el seu 25è aniversari i l’arribada al cim va ser el
nostre regal.
El 2006 i acompanyat del Pep Torrents vam pujar l’Alpamayo de 5.947
metres, declarada des del 1966 com “La muntanya més bella del món”.
La següent va ser el Huascaran de 6.768 metres. Si l’Aconcagua és
una muntanya d’altitud i l’Alpamayo de dificultat, el Huascaran barreja les dues coses. La primera vegada que ho vam intentar va ser el
2009, però no vam aconseguir-ho ja que al camp 2 durant tres dies
va fer molt mal temps i se’ns va esgotar el gas. Vam tornar-hi el 2011
i aleshores sí que ho vam aconseguir. Aquesta muntanya ha estat la
darrera d’aquestes característiques tot i que entre mig sempre he fet
muntanya, als Pirineus, als Alps i als Andes.

gua d’ampolla abans de l’expedició per minimitzar riscos. Són molts
dies d’expedició, que poden anar dels 20 fins als 45 dies aproximadament. L’aigua dels rius allà dalt no està mineralitzada per això un
cop en marxa sempre s’ha de bullir per cuinar i beure, afegint unes
gotes de líquid desinfectant apte per al consum domèstic. La gastroenteritis és un dels mals més comuns a la muntanya i pot ensorrar-te
totalment l’expedició.
Per altra banda és totalment imprescindible una bona aclimatació
per a l’èxit d’una expedició, on el mal d’alçada també és un mal comú.
M’imagino que hauràs viscut un munt d’anècdotes en les teves expedicions. Pots explicar-ne alguna?
Quina serà la vostra propera expedició?
Estem preparant l’expedició a l’Himalaya, al Tíbet – Nepal. Serà el
nostre primer 8.000. Hem escollit el Cho-you de 8.188 metres, la sisena muntanya més alta del Planeta, anomenada també la “Deessa
turquesa”. Aquesta és la muntanya que més s’adequa al nivell que tenim, reuneix totes les condicions. Aquesta expedició la podrem dur a
terme sempre que trobem espònsors perquè es tracta d’una expedició
molt costosa, es necessita material tècnic específic per poder fer un
8000, a més de tota la part burocràtica que també té un gran cost.
Quins aspectes són necessaris a tenir en compte abans d’una expedició?
A part d’estar preparat físicament i de tot el material tècnic que cal
portar: roba, botes, cordes, gas, etc, és molt important evitar una
gastroenteritis. Per aquest motiu és imprescindible veure sempre ai-

Recordo que quan vam pujar al Cervino un dels meus companys es
trobava molt malament degut, precisament, a una gastroenteritis.
L’helicòpter d’ajuda el va venir a buscar al cim per portar-lo a un
hospital, i la nostra sorpresa va ser que enlloc de ficar-lo a l’interior
el van enganxar a un cable i el van portar volant muntanya avall durant un bon trajecte abans de ficar-lo dintre. La imatge del meu amic
volant em va deixar bocabadat i totalment impressionat.
Donada aquesta incidència ens vam veure obligats a rapelar el Cervino de nit, amb lluna plena, incrementant el seu grau de dificultat.
Va ser espectacular!
Quina és la sensació que experimentes en l’arribada al cim?
És una sensació única, gairebé inexplicable, com una lluita contra un
mateix. Sents que ets una persona molt privilegiada d’estar allà en
aquells moments!

Duatló Llinars Ginebró 2014
El 16 de març es va celebrar a Llinars
del Vallès la VI edició de la Duatló
Llinars-Ginebró.
L’esdeveniment, organitzat conjuntament per l’Escola Ginebró i l’Ajuntament, és una duatló de muntanya oberta a tothom. La prova va constar de tres
parts.
La primera part va ser una cursa a peu
de 5,1 km, sortint del Pavelló Municipal
en direcció a la bàscula de Sant Antoni
de Vilamajor, anada i tornada.
La segona part es tractava d’una pedalada en bicicleta de muntanya, des del
pavelló (zona de transició) fins als voltants de Can Ferrerons, passant pel Parc
Natural del Montnegre-Corredor, amb
un recorregut de 18,5 km.
I la tercera part va ser una segona cursa
a peu de 4 km, sortint des de la zona de
transició i seguint una part de la primera cursa a peu per acabar arribant a la
línia de meta.

Els guanyadors d’aquesta VI duatló van
ser:
En la categoria masculina: Albert
Camps Serra, Arnau Pericas Figueras
i Luis Bielsa Alloza. I Albert Ramírez
com a primer local.
En la categoria femenina: Montse Oliveros Oliveros, Núria Garcia i Bianca
Barquet. I Laura Cabrera com a primera local.
Com en l’anterior edició, es va celebrar
una Mini-Duatló Llinars-Ginebró totalment popular i oberta a participants
d’entre 8 i 14 anys.
La Mini-Duatló va constar d’una primera cursa a peu per un circuit pla de
800 metres situat darrera el pavelló esportiu, i d’una segona cursa en bicicleta de muntanya de 5,1 quilòmetres en
direcció a la bàscula de Sant Antoni de
Vilamajor, anada i tornada.
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Els 4 llinassencs que van participar el passat 26 i 27 d’abril en el
Trailwalker, la cursa solidària que
organitza Oxfam Intermón, ens han
explicat la seva experiència:

Com vau decidir participar en la Trailwalker?
Un dia calorós d’agost de l’any passat, parlant a l’Àrea Central, un de nosaltres comenta -Sabeu què és la Trailwalker? Parlem, ens
agrada i ens inscrivim, tot en dos dies.
Qui sou els components de l’equip?
Quatre amics de Llinars del Vallès: Jordi Majoral, Francesc Caballero, Germán Rodríguez i Toni Gil, que habitualment sortim a
caminar junts i participem en altres proves
com la Matagalls-Montserrat, la Marxa de
Montseny, etc. A més, vam tenir un magnífic
equip que ens va donar suport durant l’esdeveniment.
Com vau aconseguir els 1.500 € de la inscripció?

Què és exactament Trailwalker?
Quatre persones. 100 km. Una causa.
Oxfam Intermón Trailwalker és el major desafiament esportiu del món per equips per lluitar contra la pobresa. El desafiament consisteix en que equips de quatre persones recorrin
a peu 100 km d’Olot a Sant Feliu de Guíxols
per la Via Verda, a la província de Girona, en
un màxim de 32 hores. Els membres de l’equip
han de començar, caminar i acabar junts.

A més, vam tenir el suport del Centre Excursionista i l’Ajuntament de Llinars, sense els
quals ens hagués estat més difícil aconseguir-ho.
Vau fer algun entrenament abans de la prova?

Sí, per descomptat, cada cap de setmana
caminàvem entre 25 i 40 km i quan podíem
també els dies entre setmana.

Quin és L’objectiu?

Com us va anar la prova?

Lluitar contra la pobresa i la injustícia al
món. Per això els equips es comprometen a
aconseguir 1.500 € en donatius, que Oxfam
Intermón destina a més de 400 projectes de
cooperació, acció humanitària, comerç just i
sensibilització, en 50 països.

Els dies anteriors i el mateix dia mentre anàvem a Olot estàvem emocionats i amb ganes
de començar. Quan vam arribar, vam recollir
els dorsals i ens vam reunir amb els altres
equips, ens vam adonar del que representava
la Trailwalker. 356 equips, 1.424 participants
i potser més de 1.000 persones addicionals
donant suport i organització. Vaja una festa!

Aquest és el link del web de la Trailwalker
http://trailwalker.oxfamintermon.org/es
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Va ser una sort decidir inscriure’ns a l’agost
i de tenir la idea de fer unes samarretes solidàries que vam vendre durant la Festa Major.
Crec que molta gent ens ha vist i ens ha ajudat comprant-ne una. Gràcies a tots!

Un cop sortim, el suport per on vam passar
va ser genial, gent en tots els pobles donant
suport als participants, música i festa a cada
control i fins i tot alguns restaurants que
estaven al pas oferien beguda i menjar als
participants.
Menció especial a la colla gegantera de Sant
Celoni que va fer la prova amb un gegant de
29 kg que el portaven fent torns entre els
seus participants. Vam tenir el plaer de coincidir algunes estones amb ells.
Després de Girona, quan ja portàvem 10 hores
caminant i corrent va començar a enfosquir
però estàvem molt bé i amb ganes. El moment
més dur va ser en arribar al Km 80 a Llagostera perquè va començar a fer molt vent i a
ploure. Hi va haver moments abans de Santa
Cristina d’Aro que la pluja va ser molt intensa i portàvem molts quilòmetres recorreguts.
Vam treure forces d’on no n’hi havia i vam fer
les últimes 3 hores.
La satisfacció va ser immensa quan arribem a
Sant Feliu entre les 3 i les 4 de la matinada,
i tot el nostre equip de suport ens estava esperant. Per ser uns simples aficionats, no vam
quedar malament, l’equip 56 de 356.
Sabeu el resultat i la recaptació d’Oxfam
Intermón?
Sí, s’han recaptat en total 780.000 € que van
destinats a fer pous d’aigua a Etiòpia, Sudan
i altres països d’Àfrica. A més es pretén fomentar el comerç just perquè les persones de
països en desenvolupament puguin tenir una
vida digna.
Com resumiries la Trailwalker en unes paraules?
Emoció, il·lusió, inoblidable, respecte, alegria,
duresa, adrenalina, sensacional. Tota una
experiència!!!

Cicle de cursos del Servei
Local d’Ocupació
El Servei Local d’Ocupació ha iniciat un cicle de quatre cursos gratuïts adreçats
a les persones aturades del municipi amb l’objectiu general de millorar-ne l’ocupabilitat i incrementar les possibilitats de trobar feina.

Els mesos d’abril i maig es van celebrar els dos primers cursos: Motivació. El secret
per trobar feina i Xarxes socials. Comparteix i comunica’t. El primer tenia com
objectiu ajudar a les persones en atur a prendre consciència sobre la importància de
la motivació a l’hora de trobar feina, i com impacta aquest estat en la consecució
dels nostres objectius. En el curs es va emprar una metodologia basada en tècniques
d’automotivació durant unes sessions totalment pràctiques i vivencials.
Per altra banda, l’objectiu del segon curs Xarxes socials. Comparteix i comunica’t,
ha estat aprendre a utilitzar les xarxes socials i eines de compartició i col·laboració,
per adquirir i desenvolupar noves tècniques de recerca de feina.
Aquests han estat dos cursos que han tingut molt bona acollida, i ja als mesos d’octubre i novembre es celebraran els dos últims: Prepara’t per al certificat ACTIC –
nivell 1 i Coaching per a la recerca de feina, respectivament.

3a Setmana del “Pintxo”
Del 25 d’abril al 4 de maig va tenir lloc la 3a Setmana del “Pintxo” de Llinars del
Vallès, una ocasió perfecte per tastar fins un total de 22 ofertes gastronòmiques
dels 11 establiments que hi han participat.

Amb uns preus força atractius (1,5 € un pintxo, 2,5 € dos pintxos i 1,5 € la copa
de vi), tothom qui ho va desitjar va poder participar en la votació per triar el millor
pintxo de Llinars, i entre totes les butlletes participants es sortejaran dos premis.
La Setmana del “Pintxo” de Llinars, que aquest és el tercer any que es celebra, és una
ocasió perfecte per gaudir de l’oferta gastronòmica del nostre poble.
Els establiments participants enguany han estat:
• La Cantonada de Llinars
• La Recova
• Frankfurt La Xurre
• Aromes del Celler
• La Fresca
• La Andaluza Low Cost
• El Timbal
• Restaurant-bar Córdoba
• El Petit Mos
• Big Tony’s
• Cafè de Lluna
La informació sobre els guanyadors d’enguany, properament a la pàgina web:
www.llinarsdelvalles.cat i al facebook de l’Ajuntament.
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Conveni de col·laboració entre la Unió de Botiguers,
Comerciants i Professionals de Llinars i l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Llinars del Vallès ha
signat un conveni de col·laboració
amb la Unió de Botiguers, Comerciants i Professionals de Llinars del
Vallès (UBIC), per tal de contribuir al
desenvolupament dels plans de dinamització d’aquesta entitat. La signatura es va realitzar el passat 30 d’abril
a l’Ajuntament entre la presidenta de
la UBIC, Carme Alonso i l’alcalde del
poble, Martí Pujol. Aquesta signatura representa una formalització de la
col·laboració ja consolidada des de fa
molt de temps entre la UBIC i l’Ajuntament.

A més del suport econòmic que rebrà
l’entitat, l’Ajuntament aportarà el seu
suport tècnic, tant de mediació amb
altres serveis de l’Ajuntament, com
d’assessorament, gestió i difusió de les
activitats, mitjançant els suports de comunicació municipals.
El conjunt d’activitats organitzades per
la UBIC i previstes als seus plans de dinamització, contribueixen a dinamitzar
el comerç urbà del municipi i alhora
enriqueixen el calendari d’ activitats de
les que pot gaudir la ciutadania. D’altra
banda, mitjançant les activitats organitzades es projecta l’oferta comercial
atraient visitants de les viles veïnes i
promocionant el nom de Llinars del Vallès.
Entre les principals activitats que es
presenten al conveni hi destaquen activitats de dinamització al Nadal amb la
Fira dels Torrons, comerç al carrer amb
activitats de promoció i dinamització de
l’entorn comercial, etc, i sempre acompanyades del seu eslògan “A Llinars sense anar més lluny”.
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L’Enriqueta Codina Merin, una llinassenca aficionada
a la cuina, ens ofereix dues receptes delicioses: els
cargols tal i com els cuinava la seva mare, Maria
Merin Cortina, originària de Santa Coloma de Farners;
i unes postres delicioses com és la crema catalana.

Gaudiu-les!

CARGOLS DE LA IAIA MARIA

CREMA CATALANA

INGREDIENTS

INGREDIENTS

1 quilogram de cargols
1 conill tallat en trossets petits
300 grams de salsitxes
300 grams de costella de porc tallada ben petita
Oli
Sal
Llorer
Farigola
Romaní
1 ceba
1 cabeça d’alls
2 caienes petites
1 picada d’ametlles, avellanes, alls i julivert
Mig gotet de vi moscatell
2 cullerades soperes d’anís
Ingredients per al sofregit:
1 ceba grossa
3 tomàquets

1 litre de llet
La pell d’una llimona petita
1 branqueta de canyella
7 gemes d’ou
7 cullerades de sucre
65 grams de midó

PREPARACIÓ
Bullim el litre de llet amb la branqueta de canyella i
la pell de la llimona. La deixem refredar, la colem i la
tornem a posar al foc. Afegim les 7 gemes d’ou i les
7 cullerades de sucre. Desfem el midó en una mica
d’aquesta llet i també l’afegim. Anem remenant molt
bé fins al punt que no arribi a bullir. A continuació
repartim la crema en bols petits i la deixem refredar.

PREPARACIÓ
Posem a coure els cargols durant 3 quarts d’hora amb el
llorer, la farigola, el romaní, la ceba, els alls, les caienes i
una mica de sal. Reservem el caldo. En una cassola amb
oli rostim el conill prèviament salat, i quan estigui mig
rostidet afegim les costelles de porc i les salsitxes fins
que quedi tot ben dauradet.
Retirem tota la carn de la cassola i amb aquell oli fem
el sofregit amb la ceba grossa i els 3 tomàquets. Quan
estigui força sofregit afegirem el vi moscatell i l’anís.
Tornem a ficar la carn dintre de la cassola i a
continuació els cargols. Ho cobrim amb el caldo colat
que hem reservat al principi i quan porti un quart
d’hora que fa xup xup afegim la picada, deixem 10
minuts més de xup xup i cap a la taula!
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LA RIOJA
Terra de vins
El Vi a La Rioja és el gran protagonista d’aquesta
terra. Constitueix la base de la seva riquesa i és
un referent de la seva cultura. El vi és present a
tot arreu, a l’art i a la cultura, a la gastronomia i
per suposat al carrer, entre amics.
Descobrir el vi, els seus matisos, i endinsar-se en
el món enològic ha estat el motiu pel qual el Pep
Compte juntament amb els seus amics van fer
una escapada a La Rioja.
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Per què vau decidir viatjar a la Rioja?
Ens vam començar a endinsar al món enològic i vam pensar que per descobrir-ho on
millor que anar a la Rioja! Vam buscar 3 o 4
dies i cap a Logronyo a veure què tal. També
ens vam animar a anar-hi allà perquè és un
lloc relativament proper, en unes 5 hores de
cotxe ja hi érem.

Què recomanaries visitar a algú que vulgui
fer una ruta enològica?

Quina ruta vau fer?

Us va agradar la ciutat de Logroño?
Sí, sobretot el casc antic de la ciutat, sense deixar de visitar el mític carrer Laurel, un
carrer on tot són petits bars de tapes, és un
punt de trobada de la gent per menjar alguna cosa i “fer uns vins”

Bàsicament vam estar a Logronyo, però
també vam visitar un poblet petit de la província d’Àlaba que es diu Laguardia des del
qual hi ha unes vistes fantàstiques de La Rioja i dels camps extensos de vinyes.
Què és el que més us va agradar?
Vam visitar unes bodegues, la bodega Ontañón i la bodega Franco-Española, ens va
agradar molt tot el que és el procés de fabricació, des de que es fa la recollida del raïm
de les vinyes, passant pel procés de fermentació a les bótes, fins a la zona d’embotellat.
Fan una visita per dintre de les bodegues,
t’expliquen tot el procés i després et fan una
cata dels diferents tipus de vins que fabriquen. T’ensenyen a descobrir les olors i els
gustos.

Que visitin un parell o tres de bodegues diferents i així poder comparar els processos
d’una i l’altra, així com les diverses eines
que fan servir: de quin tipus de fusta són les
bótes, com fan l’embotellat, etc. Si t’agrada
realment és molt interessant.

Com és la gent allà?
La gent és molt sociable, molt atents amb el
turisme i molt oberts.

Quina és la millor època de l’any per anarhi?
Nosaltres hi vam anar al desembre, hi fa
fred, és millor a la primavera perquè es respira un millor clima per estar a l’exterior.

Si voleu explicar-nos la vostra experiència
sobre algun viatge, poseu-vos en contacte amb el
departament de Comunicació de l’Ajuntament a Can
Mas Bagà,
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Rutes a peu per l’entorn de Llinars

Llocs d’interès del nostre poble, per gaudir de Llinars en tots els sentits!
Itinerari: Sant Esteve del Coll – La Torrassa – Can Bordoi
Desnivell: 150 m
Durada: 2 h aproximadament

Aquest itinerari, que comprèn el sector meridional de Llinars,
permet gaudir de magnífiques vistes sobre el Montseny i la
plana vallesana, amb Cardedeu i Llinars a primer terme.
El paisatge es tanca a mesura que avancem, per obrir-se de nou
en assolir la part alta de la muntanya. La vegetació de ribera arran
de riu, l’alzinar vell i els boscos de pins i alzines són les principals
formacions vegetals que travessen el recorregut.
Partim des del veïnat del Coll, damunt de la vall del riu Mogent. S’hi
pot accedir a partir del quilòmetre 6 de la carretera de Dosrius, i
també pels camins del barri de Sant Josep que arrenquen de la mateixa carretera. Allà es troba la parròquia de Sant Esteve que data
del segle XVI i es pot gaudir de les magnífiques vistes del Pla de la
Calma i del poble de Cardedeu. A uns 100 metres es troba l’arboç
de Sant Esteve del Coll, un arbre centenari, considerat monumental
per la Direcció de Medi General.
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Continuem per la pista principal, enfilant-nos fins trobar una pista asfaltada a mà esquerra. A pocs metres tornem a deixa l’asfalt,
seguint les marques del GR (les hem d’anar seguint, ja que aquest
tram de GR ens porta a la Torrassa). Tot i que anem seguint la pista
principal arriba un moment, just quan passem per les restes d’una
antiga construcció amb un pou, que hem de prendre un corriol a
l’esquerra (seguint marques del GR), deixant la pista principal. A la
Torrassa podrem gaudir de les meravelloses vistes del Vallès, i fins i
tot la podrem visitar per dintre si fem la ruta en els horaris d’obertura: caps de setmana de 9 a 13 h.
Seguint les marques del GR tornem a sortir a la pista principal per
on seguim fins arribar a Can Bordoi, una preciosa casa de principis
del segle XX d’estil noucentista. Passat Can Bordoi, seguim la pista
fins trobar la carretera que seguirem en direcció a Llinars.

Frederic Marès i Deulovol

Per la seva situació geogràfica, pel seu
entorn natural, pel seu clima... Llinars
del Vallès ha estat durant el segle XX el
destí temporal de persones relacionades
amb el món de l’art i la cultura, que
l’han escollit com a municipi per estiuejar i per desconnectar del bullici de
la gran ciutat en un entorn envoltat de
natura i tranquil·litat.
Un d’aquests personatges il·lustres que
va formar part de Llinars en aquest
sentit va ser el gran escultor i col·
leccionista Frederic Marès. La seva vinculació al poble, la seva personalitat,
la seva presència en els carrers i el seu
posat elegant i pulcre, encara segueix
molt viu en la memòria col·lectiva dels
llinassencs i llinassenques.
Frederic Marès va néixer a Portbou l’any
1893 i als 10 anys es va traslladar amb
la seva família a Barcelona. A partir de
l’any 1934 comencen a passar els estius
a Llinars, s’instal·len a Can Rossell fins
que al cap d’uns anys es construeixen
una casa al carrer del Reverend Pere Bonastre, cantonada amb el carrer de Gaudí, i aquí hi passa llargues temporades.
El col·leccionisme representà la seva
gran passió, ja des de ben petit col·
leccionava làmines de dibuix, estampes,
embolcalls de xocolatines, joguines, a
les quals cuidava amb tanta cura i delicadesa. I així va continuar sempre fins
arribar a tenir nombroses col·leccions
d’objectes de tota mena, també llibres
de valor incalculable, documents i gravats d’interès per a bibliòfils, llibreters i
col·leccionistes.

És paradoxal veure com aquell home
discret i misteriós, alumne destacat de
l’Escola Superior de Belles Arts, que havia tingut l’oportunitat d’envoltar-se
dels intel·lectuals més destacats durant
la seva estada a París el 1913; Que havia gaudit d’aquell ambient de cultura,
art i saviesa que es desprenia al carrer,
als cafès, a les galeries d’art, a les llibreries... Que havia conegut de primera
mà un dels escultors més grans de tota
la història: Auguste Rodin; Que s’havia
relacionat amb literats com Benito Pérez Galdós i Pio Baroja, amb músics de
renom com Pau Casals, amb pintors com
Dalí; Aquell home, tot i la seva gran experiència vital, era capaç de sorprendre’s
de les petites coses amb la il·lusió pròpia d’un infant, amb una mirada plena
d’innocència i sensibilitat, tendra i neta,
que el va acompanyar sempre. Marès va
ser extremadament curós amb totes les
peces que va adquirir fins que l’any 1946
va donar totes les seves col·leccions a la
ciutat de Barcelona perquè ell considerava que “les obres d’art que ens han
llegat els segles, no poden ni deuen
considerar-se com a béns de privilegi
particular, sinó de pertinença espiritual
de tothom.” Així naixia el museu Frederic Marès, situat en una part de l’antic
Palau Reial dels Comtes de Barcelona, al
cor del Barri Gòtic, del qual es conserva
el pati o verger. Marès també va presidir la Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi el 1963 i va rebre la
Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, entre altres guardons.

La ciutat de Barcelona posseeix moltes
escultures de Frederic Marès, entre les
més conegudes es troben els monuments commemoratius a Francesc Soler
a la Gran Via i a Francesc Layret a la
plaça de Goya; I les escultures Barcelona i Emporion, a la plaça de Catalunya.
Fora de Barcelona podríem nomenar la
Minerva a Tossa de Mar (Costa Brava),
el Timbaler del Bruc a la població del
Bruc, o el bust de Goya a Saragossa entre moltes altres.
I sobretot volem destacar en aquest petit reportatge les dues escultures que va
fer per al nostre poble, molt significati-

ves per a tots els llinassencs i llinassenques: la Mare de Déu de l’Església Santa
Maria del Prat i l’Isard ubicat a la plaça
Santa Maria.
L’Any 1984, amb motiu del seu 90 aniversari, Llinars li va fer un homenatge
dedicant-li un carrer amb el seu nom.
Frederic Marès va morir a Barcelona
l’any 1991 a l’edat de 97 anys.

Referències:
Maria Teresa Pous i Mas (1996) “Breu
aproximació a la vida i l’obra de Frederic Marès”
“Museu Frederic Marès” Plaça de Sant Iu,
5, Barcelona www.museumares.bcn.cat
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Equipaments municipals
i telèfons d’interès
OFICINES MUNICIPALS

ESPORTS

SERVEIS DIVERSOS

AJUNTAMENT

Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72

Oficina d’informació del
Parc Montnegre-Corredor
Tel. 93 867 94 52

Oficines
Registre Civil
Tel. 93 841 27 50
Fax Ajuntament
Fax 93 841 28 14
Can Mas Bagà
Serveis Socials
Punt Dona
Serveis d’ocupació local
Servei de suport a les
empreses, emprenedors i
comerços
Oficina municipal de consum
Cultura i Joventut
Punt informació juvenil
Esports
Tel. 93 841 38 42
Fax Can Mas Bagà
Fax 93 841 37 21
CAN LLETRES
Ensenyament
Tel. 93 841 37 02

Pavelló d’esports
Tel. 93 841 24 99
Pista annexa
Tel. 93 841 35 05
l’Esportiu i pistes de tennis
93 841 15 90

Casal de la Gent Gran
Tel. 93 841 36 40

Escola Salvador Sanromà
Tel. 93 841 08 65 / Fax: 93 841 08 65

Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77

Escola Ginebró
Tel. 93 841 25 47 / Fax: 93 841 27 08
Institut Giola
Tel. 93 841 28 66 / 93 841 38 89
Fax: 93 841 31 23
Escola de Música
Tel. 93 841 37 76

Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74

Jutjat de Pau
Tel. 93 841 37 01
Biblioteca municipal
Tel. 93 841 34 48
Fax: 93 841 34 49
Organisme de recaptació i gestió
tributària (ORGT)
Tel. 93 472 91 39
EMERGÈNCIES
Tel. 112
Policia Nacional
Tel. 091

Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75

Escola Damià Mateu
Tel. 93 841 09 85 / Fax: 93 841 09 85

Serveis territorials
Policia Local
Tel. 93 841 20 62

SERVEIS MUNICIPALS

FECSA Cia. llum
Tel. 900 747 474

EDUCACIÓ

Escola Bressol Petits Infants
Tel. 93 841 03 75

Fax Ca l’Alemany
Fax 93 841 15 16

SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46

Fons Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50

Ca l’Alemany

Mòbil Policia Local
Tel. 696 97 93 98
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Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31

SANITAT
Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73

Parròquia de Santa Maria
de Llinars
Tel. 93 841 08 71
Parròquia de Collsabadell
Tel. 93 841 09 69
Deixalleria
Tel. 93 744 50 96
Consell Comarcal Vallès Oriental
Tel. 93 860 07 00
TRANSPORTS
RENFE
Tel. 902 240 202

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

Autobusos
Tel. 902 130 014

Hospital de Granollers
Tel. 93 842 50 00

Taxi Miguel Casas Fuentes
Tel. 645 906 843

Hospital de Granollers
URGÈNCIES
Tel. 93 842 50 31

Taxi Santiago Rodríguez Baches
Tel. 639 136 161

Creu Roja Granollers
Tel. 93 861 12 40
Creu Roja Sant Celoni
Tel. 93 867 26 04
Servei d’ambulàncies
Tel. 902 23 20 22
Urgències mèdiques
Tel. 061

Taxi Cristobal Giner
Tel. 636 976 976
Taxi Manuel Lira Expósito
Tel. 608 495 673
Taxi Domènec Giménez
Tel. 661 38 79 09
info@taxillinars.com
www.taxillinars.com

Edició i coordinació: Ajuntament de LLinars del Vallès Dipòsit legal:
Podeu fer-nos arribar dubtes o suggeriments a comunicacio@llinarsdelvalles.cat o consultar www.llinarsdelvalles.cat. Exemplars gratuïts.

